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Opilého muže policisté zajistili 

  

Policisté šetří napadení, ke  kterému došlo v úterý 27. srpna v Třebíči. Kolem šesté hodiny
večer  došlo na zastávce městské hromadné dopravy na ulici Demlova ke slovní  rozepři mezi
dvěma partnery. Konflikt vyústil ve fyzické napadení, kdy  muž mladou ženu opakovaně udeřil a
tahal ji za vlasy. Přivolaní  policisté učinili po příjezdu na místo opatření, aby již nemohlo 
docházet k dalšímu násilnému jednání. Žena neměla zranění, které by si  vyžádalo okamžité
lékařské ošetření. Muž byl pod vlivem alkoholu, při  dechové zkoušce mu policisté naměřili
hodnotu 1,76 promile alkoholu. U  ženy byla dechová zkouška negativní. Policisté opilého muže
zajistili a  odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.  Dvaatřicetiletý muž z
Brněnska je podezřelý ze spáchání přestupku pro  občanskému soužití, který policisté šetří.

  

  

Chlapce vypátrali 

  

V  noci z úterý 27. srpna na středu pátrali policisté po chlapci, který se  nevrátil domů.
Nezletilého hocha nalezli, byl v pořádku ale pod vlivem  alkoholu.

      

Oznámení o pohřešování chlapce přijali policisté před  jedenáctou hodinou večer. O nezletilého
hocha měli obavu jeho rodiče,  chlapec nepřišel domů a nebyl kontaktní. Pohybovat se měl v
Třebíči s  kamarády. Policisté začali ihned po hochovi ve městě a jeho okolí  pátrat. Prověřovali
místa, kde vzniklo podezření, že by se tam mohl  nacházet nebo pohybovat. Dále po něm
pátrali u kamarádů a známých. Do  hledání se zapojil také policejní psovod a městští strážníci.
Policisté  provedeným šetření získali poznatky, že by se mohl nacházet v obci  nedaleko
Třebíče, kde poté chlapce skutečně nalezli. Hoch byl v pořádku,  ale pod vlivem alkoholu. Při
dechové zkoušce mu policisté naměřili  hodnotu 0,23 promile alkoholu. Chlapce si následně
převzala jeho matka.  Policisté zjišťují, kdo požití alkoholu nezletilému chlapci umožnil a 
dopustil se tak přestupku, případ dále šetří.
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Jana Kroutilová 
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